ATA NÚMERO QUINZE BARRA DOIS MIL E DEZOITO
---------Aos dias sete do mês outubro do ano de dois mil e dezoito, no edifício sede da Junta
situado na Rua Padre André de Almeida Freire, sito Colmeal, reuniu em sessão ordinária a Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Compareceram os senhores António
Jorge Henriques de Almeida, na qualidade de secretário, e Andreia Sofia dos Santos Oliveira, na
qualidade de tesoureira. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor António Jorge Henriques de Almeida desempenhou as funções de presidente
desta reunião em virtude do senhor António Alves Martins ter faltado. ----------------------------------------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor
presidente declarou aberta a sessão pelas dez horas e trinta minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – FALTAS E ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:-------------------------------------------1.1 - FALTAS – O senhor António Alves Martins faltou. -----------------------------------------------1.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – Foi aprovadas por um voto a favor, da
senhora tesoureira a ata da sessão anterior, realizada a dois de setembro de dois mil e dezanove,
uma vez que o senhor secretário se encontra impedido de exercer o direito de voto, em virtude de
não ter estado presente na mencionada sessão. Relativamente à ata da sessão extraordinária
realizada a vinte e cinco de setembro de dois mil e dezanove, foi aprovada por unanimidade. --------------2. – ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------2.1 - CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA – A Junta tomou
conhecimento da correspondência recebida e expedida durante o último mês.---------------------------------2.2 - TESOURARIA – a Junta procedeu a vários pagamentos. ----------------------------------------2.3 – PÚBLICO – A senhora Belmira Fontes de Almeida, na qualidade de representante
da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Colmeal, entregou o orçamento dos bancos para a
Capela da Nossa Senhora da Luz, situada em Ádela, conforme o combinado entre o senhor
Presidente da Junta e o senhor Padre Pedro Simões. A mencionada senhora solicitou ainda a
limpeza da estrada entre o Parque das Seladas e a Rua da Padaria, sito Colmeal. ----------------------------O Executivo decidiu que ia proceder à análise dos assuntos expostos. ---------------------------------3. – APROVAÇÕES EM MINUTA – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES. -----------------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião quando
eram onze horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob a
responsabilidade da secretária e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. ------------

